Thom Artway ve škole
V listopadu naši školu navštívil Thom Artway a spolu s ním i přednáška o bezpečném,
a hlavně správném, stahování na internetu. Thom je textař a zpěvák z ulice, kterému se splnil
sen. Dříve, když hrál na ulici, se nemusel zajímat o to, jak co hraje, ale teď už jde o něco
víc. Je známější. Má jméno, a proto se musí více snažit. Teď už mu trvá nahrát hit, který se
uchytí v hitparádách. Jenže to my nevidíme, nevidíme tu dřinu nebo peníze co stojí za
nahrávkou či videoklipem, nevidíme, kolika proměnami si prošla daná píseň. Vidíme a
slyšíme jen to, co je zaznamenané. Tudíž si pouštíme píseň online nebo si ji nelegálně
stahujeme jen proto, abychom neutratili sebemenší desetník. A kvůli tomu se k němu
nedostane zasloužený výtěžek. Nepodporujeme ho v jeho práci. A naše peníze získá jiná,
nelegální stránka. A přitom je možné stahování i legálně zdarma a tím i řádně odměnit danou
dřinu.
Míša Hanušáková a Sabina Strnadová

Ve čtvrtek 23.11. proběhla na naší škole
přednáška o autorských právech na internetu.
Přednáška byla pro žáky 7.-9. tříd. Mluvilo se na ní o
legálnosti a nelegálnosti uložišť, o jejich fungování a o
legální možnosti stahování a poslouchání hudby.
Hostem této přednášky byl zpěvák Thom Artway, který
se proslavil jako pouliční umělec.
Zjišťovala jsem v nižších ročnících, zda se jim ta
přednáška líbila, a setkala jsem se s kladnými ohlasy. I
mně osobně se přednáška velice líbila. Přišla mi
zajímavá, a dokonce i užitečná.
Terka Nezmarová

FOTOJÍDELNÍČEK
O naší jídelně slyším často záporné recenze kvality a množství jídla. Vidím to i sám,
když hodně dětí odnáší plné talíře, dostanou tvrdé maso či malé množství kuřecích stripsů a
oproti tomu obrovskou hromadu bramborové kaše. Proto jsem se rozhodl napsat tento článek.
Do naší jídelny se dodává jídlo ze ZŠ Dobiášova, kde vaří firma Personnel Welfare.
Tato firma bohužel nevkládá fotografie jídel do jídelníčku, to by ale většina strávníků ocenila.
Mohli by si potom jídlo lépe představit, vybírat zodpovědně a nevracet neznámý výtvor, který
jim nechutnal.
Co si například představíte pod názvem „Žravé těstoviny Ládi Hrušky“? Určitě si
většina lidí vybaví našeho všeuměla a kuchaře Láďu Hrušku, ale jinak nic. Proto se pan
ředitel rozhodl fotit jídla sám. Ne tedy úplně sám, protože zkusil zapojit do svého plánu mne.
Mojí povinností je každý den po dobu cca 3 měsíců vyfotit všechna tři jídla, která jsou v
nabídce. Jídla se totiž každé tři měsíce opakují. Až je všechna vyfotíme, budou fotky
umístěny na stránky školy. Každý strávník se pak při objednávání svého jídla může na
stránky podívat a zjistit, co to jsou třeba ty Láďovy těstoviny. 
Václav Rozkovec, 6.B

Lucie Gajowniczková a Verunka Gajowniczková

Jízda tramvají
Každý už někdy jel tramvají, metrem nebo autobusem. Lidé se po mně otáčejí a
zkoumají mě. Chápu je, někdy mám taky nutkání po svedení menší dedukce, jenže jejich oči
mě dočista spalují na popel. Jejich pohledy jsou natolik nesnesitelné, že se jako jediné
východisko zdá odejít z reality. Nevím, čím to je. Mýma tmavýma očima, ve kterých se odráží
sebevědomí a odlesky hnědé barvy? Vystouplými kruhy pod očima z ponocování? Dlouhými
čokoládově hnědými vlnitými vlasy, které na sluníčku vypadají trochu jako rusé? Oblečením,
které je vybráno tak, aby bylo vše pečlivě sladěno? Nebo snad nehynoucím, až přihlouplým
úsměvem, který i vás nutí se alespoň trochu pousmát? Celou cestu mě upřeně skenují s
míněním, že když je můj výraz natolik nepřítomný a nevnímající, tak ty pohledy necítím. Mýlí
se.
Míša Hanušáková

TAJENKA
1. To čím mluvíme
2. Stát, jehož hlavní město je Oslo
3. Máme čtyři roční _______
4. Jíme to v létě (studený pokrm)

Vánoční besídka v 6. B

Domča a Lea

Vánoční besídka začala netradičně už tím, že při příchodu do třídy byly lavice
přestavěny do kruhu a uprostřed stál stromeček. Možná jsme tím taky byli jedineční, protože
náš stromek nebyl umělý, ale živý z Jizerských hor. Besídka začala scénkou, kterou si sami
připravili žáci 6. B (David P., David Z., Vašek R., Aneta H.). Scénka nesla název „Pepíček a
jeho nové školní patálie“. Plánovali jsme ji už loni, ale pro nemoc Vaška nám to tehdy
nevyšlo. Tentokrát se nám scénka podařila. Společně jsme se domluvili, o čem celý příběh
bude, a pak už jsme pouze improvizovali. Po divadelním představení následovaly dárky.
Každý, kdo přinesl dárek do losování, si mohl jeden dárek vylosovat. Také jsme si dávali
dárky navzájem. Školní část besídky jsme zakončili společným přípitkem a šli jsme do kina
na film Bajkeři.
Pro inspiraci zasíláme krátký děj:
Večer, když Pepíček spal, opravil Tatínek pěškobus. Ráno však zaspali. Cestou do školy se
pěškobus znovu rozbil a Pepíček tatínkovi utekl. Ve škole pak řekl, že tatínka přejel moped a
paní učitelka ho poslala na záchod, aby se vybrečel. Tam ho také s tatínkem najdou, jak hraje
na mobilu Minecraft. Pepíček je proto poslán do školy pro závisláky, kde učí jeho bývalá paní
učitelka, což Pepíček nevydrží a uteče ze třídy.
David P. a Vašek R. 6. B

Anketa pro děti z družiny
Jak by měla vypadat nová koloběžka?
 Jakou barvu by měla mít? Třeba modrou?
Nebo růžovou?
 Měla by být malá nebo velká?
 Nebo by snad měla být dvou barevná?
Třeba žluto zelená? Nebo fialovo růžová?
Prosím napiš nebo nakresli na papír, jak by měla
nová koloběžka vypadat, a vhoď do krabice školní
časopis.
Lucie Gajowniczková

Rozhovor o judu s panem učitelem Müllerem
Co to je Sakura?
Sakura je strom, přesněji japonská třešeň. Její květ se v Japonsku
používá k různé symbolice.
Od kolika let jste se začal učit judo?
Poprvé jsem na judu byl asi v osmi letech v Praze na Spartě, protože tam chodil můj
bratr. Závodit jsem začal až ve dvanácti, kdy jsem nastoupil na sportovní školu se zaměřením
na judo.
Proč chcete, aby děti dělaly judo?
Protože judo je komplexní sport, který rozvíjí celé tělo. Ve světě bylo vyhodnoceno
jako jeden z nejlepších výchovných systémů na světě, a proto třeba v Japonsku je nedílnou
součástí povinné školní docházky.
Co se Vám líbí na judu?
Všechno, ale největší radost mám z dětí, které se snaží a baví je to.
Dominika Zmatlíková, 4.C

FOTOROMÁN
Co se dělo na naší škole… - spoj fotografie a názvy jednotlivých akcí

Písmenkové odpoledne, Vánoční setkání,
Barevný týden, Po škole s baterkou,
Kouzelník Čárykluk

Školní parlament
Nedávno jsem zjistil, že na naší škole bude od druhého pololetí školní parlament. Nevěděl
jsem, co to parlament je, a tak jsem si dal za úkol to zjistit. Pátral jsem, kdo je za tím schovaný, a
došel jsem až k paní učitelce Zrůstové. Položil jsem jí několik otázek, abych zjistil, co to ten školní
parlament je a co to všechno obnáší. Jednotlivé odpovědi vám přináším v tomto článku.
1. Co je to školní parlament?
Něco jako kulturní komise. Členové parlamentu budou moci vymyslet a následně pořádat
jednotlivé kulturní akce školy. Nejčastěji se bude diskutovat o akcích školy, které se budou
následně i realizovat!
2. Kde bude probíhat?
Ve společenské místnosti.
3. Kdo bude zasedat ve školním parlamentu?
Všichni ti, co budou mít o parlament zájem. Z řad učitelů tam vždy budu já.
4. Kolik žáků tam bude?
Byla bych ráda, kdyby z každé třídy tam byli alespoň dva.
5. Jak často se budou měnit žáci?
Volby do parlamentu budou probíhat jednou za rok.
6. Odkdy bude školní parlament?
Školní parlament bude od února 2018.
7. Budou mít členové parlamentu nějaké výhody?
Budou mít výhody, když bude nějaká akce, mají přednost.
8. Budou moci žáci ze školního parlamentu navrhovat nebo upravovat některá pravidla ze
školního řádu?
Ne, školní řád nebudou moci měnit.
Děkuji Vám za rozhovor!
Když to shrnu svými slovy, líbí se mi tento nápad. Jsem rád, že na naší škole bude něco takového
fungovat. Doufám, že to ocení i ostatní a bude vše fungovat, jak má. Rád se některých kulturních
akcí zúčastním, ale ještě teď nevím, zda budu za naši třídu kandidovat.
David Pinkas, 6.B

Úspěchy žáků naší školy

Přírodopisná
olympiáda

Německý jazyk

Okresní kolo
v přespolním běhu

1. místo – Jitka Musilová
2. místo – Matouš Paška
3. místo – David Zmatlík

1. místo: Marija Matčkaljan
2. místo: Kateřina Jersáková

7.A

Denis Kanta – 9 z 59

3. místo: Lukáš Veselý

6.B

Jitka Musilová – 6 z 50

3. místo: Eliška Bernkopfová

Český jazyk
Daniela Grajcarová vyhrála školní kolo
olympiády v českém jazyce. Na
druhém místě se umístila Aneta
Preisslerová.

Matematika
Kateřina Fejglová vyhrála školní kolo
olympiády v matematice.

Dějepisná olympiáda

Eurocentrum

Ve školním kole byl vítězem Martin
Dvořák, ten také v okresním kole
obsadil vynikající 2. místo!

Šachy

Štěpán Maškarinec byl na 2. místě ve
výtvarné soutěži na téma "Kolik jazyků
znáš, tolikrát jsi člověkem" pořádané
Eurocentrem Liberec.

Třída 6. A měla úspěch v projektu Etwinningu, v němž získala certifikát
úspěšnosti.

Pan učitel Robert Jančo má kroužek Šachy,
který je velmi úspěšný, plný čilých hráčů.
Mezi nejúspěšnější patří Ondra Giza,
Tadeáš Jaroš, Míra Kučera nebo Michal
Fotr. Ti všichni se dostali 13. ledna do TOP
10 nejlepších hráčů ve své kategorii.

Recitace II. stupeň
1. místo:

Vašek Rozkovec

2. místo:

Lea Jirgesová

3. místo: Kateřina Blažková

Judo
Kateřina Blažková

Spartan Race
1. Místo – Jitka Musilová mezi
děvčaty v kategorii 11 – 14 let

Pavel Záruba

Sport

TYK TAK

Tancování - Eva Hemková

2 místo v kategorii Miniděti

Cheerleading - Monika Vinklárková

2. místo v kategorii Junioři street dance

Hokej - Jaroslav Kašpar

2. místo v kategorii hlavní street dance

Horolezení - Tereza Svobodová
Jezdectví -koně – Natálie Marková

Příběh do autobusu
Teď vám povím příběh, o tom jak vznikla Mléčná dráha. Možná, že vám vaši učitelé
říkali své teorie, ale já si myslím, že to bylo jinak.
To vám bylo tak. Jednou si Bůh dělal snídani. Samozřejmě i samotný Bůh potřebuje
jíst. A jako obvykle si k snídani nalil studené mléko. Jenomže musel naléhavě odejít, a
tak požádal malou hvězdu, aby mu snídani pohlídala. V nebi totiž byli zlobiví andělé,
kteří mu snídani rádi z legrace schovávali. Hvězda souhlasila, že snídani pohlídá.
Nudila se, a tak jí přišlo vhod, že zanedlouho přišly její starší sestry. Chvíli si s ní
povídaly, a pak ji přemluvily, aby si s nimi zahrála Kolo kolo mlýnský. Sestry byly ale
divoké, točily se tak rychle, že to malá hvězdička nevydržela, pustila se a v té rychlosti
převrhla hrnek s mlékem. Mléko se všude rozlilo. Bylo ho tolik, že se dostalo ven
z okna a tím, jak teklo ven, začalo pomalu vytvářet něco, čemu nyní lidé říkají galaxie.
Když se poté Bůh vrátil, byl uchvácen. Opravil pár chyb a pojmenoval galaxii Mléčná
dráha.
Michal Paluba, 9.B

Rumunsko
Rád cestuji, poznávám nové země, lidi, místní jídla a zvyky. Baví mě zeměpis a jazyky,
proto jsem uvítal, že se mohu zapojit do projektu
ERASMUS+ sport a volnočasové aktivity. V rámci tohoto
projektu v dubnu zavítáme do Rumunska, do města
RamnicuValcea,. Celý týden strávíme na výměnném pobytu,
kdy budeme bydlet v rodině žáků místní školy a oni pak na
týden přijedou k nám. Budou tam i děti z Nizozemí, do
kterého se pojede také na týden, ale až na podzim. Rumunsko je pro mne velkou neznámou,
moc o tomto státě nevím, proto se tam těším a jsem hodně zvědavý, co se o této zemi dozvím.
Zajímá mě, jak to vypadá v rumunské škole, kterým sportům se tamější žáci věnují, jak tráví
volný čas.
S některými dětmi si už na stránkách e-twiningu dopisuji a zjistil jsem, že pár z nich se
věnuje také karate jako já. Kdyby byla možnost si s nimi zatrénovat, rád toho využiji.
Jistě to pro mě i ostatní bude velký zážitek. Zajímavé pro mě bude také komunikovat s ostatními
celý týden v cizím jazyce a asi to taky bude veliká legrace.
Miroslav Pluhař 7. B

Ten trapas nepřežiju!
V úterý 13.2. byla naše třída společně s druhou osmičkou na
divadelním představení Ten trapas nepřežiju! Představení
bylo dobře připravené, humorné a vtipné. Hlavním
tématem bylo slušné chování. Jak se správně chovat
k holkám. Kdo podává jako první ruku, jak se má kluk chovat
v kině, divadle, u lékaře a tak. Někdy jsem se hodně bavila,
občas i nudila. Ale jinak to bylo dobré. Doporučila bych ho.
Kdo chce, ať představení sám navštíví a uvidí, co to s ním
udělá.
Kristýna Špátová 8.A

